V skladu s 164. in 168.-170. členom Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l. RS 40/12, 105/12
in 47/13) ter 5.-7. členom Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Ur.l.
RS 40/12) je Senat Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani na svoji seji dne 17.
septembra 2015 sprejel naslednji

PRAVILNIK O POVRAČILU STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA DELAVCEM UL, NTF

1. člen
S tem pravilnikom se ureja povračilo stroškov prevoza na delo in z dela delavcem UL, NTF.

2. člen
Stroški prevoza na delo se povrnejo v višini stroškov prevoza z najcenejšim javnim prevozom
(avtobus ali vlak), če je običajno prebivališče delavca, iz katerega se vozi na delo, oddaljeno od
delovnega mesta 2 kilometra ali več. Oddaljenost se računa z vpogledom v zemljevid spletnega
portala »Najdi.si«.

3. člen
Stroški prevoza se povrnejo delavcu za javni prevoz, ki ni najcenejši, le v primeru, da bi uporaba
najcenejšega javnega prevoza glede na vozni red in delovni čas delavca, ne upoštevaje časa
trajanja vožnje, za delavca pomenila dve uri ali več dnevne izgube oz. eno uro ali več časovne
izgube v eno smer.

4. člen
Če prevoz z javnim prevozom ni možen, se delavcu za razdaljo po najkrajši poti od običajnega
prebivališča do najbližjega javnega prevoza prizna kilometrina v višini 8% cene neosvinčenega
motornega bencina – 95 oktanov (168/2 člen ZUJF, 5/2 člen Aneksa). Razdalja se računa z
vpogledom v zemljevid spletnega portala »Najdi.si«.

5. člen
Stroški prevoza se povrnejo na podlagi dvakratnika cene enosmerne vozovnice za dejansko število
dni prisotnosti na delovnem mestu, dokler ta znesek ne preseže vrednosti mesečne vozovnice.
Enako velja za terminske in vrednostne vozovnice Urbana, veljavne v območjih linij LPP, katerih
shema je priloga tega pravilnika.
V nobenem primeru povračilo stroškov prevoza ne more znašati več kot je minimalna plača za
mesečno delovno obveznost.

6. člen
Delavec, ki uveljavlja povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, mora podati pisno izjavo za
povračilo stroškov na obrazcu, ki je priloga tega pravilnika. Za vsako spremembo, ki vpliva na višino
povračila, je delavec dolžan podati novo izjavo v roku 8 dni od nastale spremembe.
V primeru, da se delavec vozi iz dveh krajev, je vsak mesec dolžan izpolniti tabelo, ki je priloga tega
pravilnika. Tabela je opremljena z izjavo, da delavec s svojim podpisom jamči, da so podatki v tabeli
resnični, točni in popolni. Navajanje neresničnih, netočnih in nepopolnih podatkov je razlog za
izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja. Obračun
povračila stroškov prevoza se naredi z upoštevanjem kriterija iz 5. člena tega pravilnika.
Povračilo stroškov prevoza z dveh lokacij v nobenem primeru ne sme presegati cene mesečne
vozovnice za prevoz iz oddaljenejšega kraja.

7. člen
Resničnost podatkov delodajalec nadzira v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, in v skladu
z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
Podajanje neresničnih podatkov je razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi v skladu z
zakonom, ki ureja delovna razmerja.

8. člen
Vprašanja, ki niso urejena s tem pravilnikom, se presojajo v skladu s predpisi, ki urejajo pravico do
povračila stroškov prevoza na delo in z dela.

9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu, uporablja pa se od 1. oktobra 2015 dalje. Hkrati
preneha veljati Pravilnik o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela delavcem UL NTF, sprejet
na seji Senata NTF dne 20.marca 2014. Pravilnik se objavi na spletnih straneh fakultete.

Dekanja NTF:
Prof.dr. Petra Eva Forte Tavčer

IZJAVA ZA POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA

Delavec__________________________________________, zaposlen na delovnem
mestu____________________________________________ na Oddelku za
_______________________________________________ oz. dekanatu NTF v skladu s 6.
členom Pravilnika o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela delavcem UL, NTF
IZJAVLJAM

1. Moje stalno prebivališče:____________________________________________________
2. Moje običajno prebivališče, iz katerega se
vozim:_________________________________________________________

3. Razdalja do delovnega mesta na____________________ulici_____________
znaša_________km.
4. Uveljavljam povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela z najcenejšim javnim prevoznim
sredstvom z naslednjo ceno vozovnice:
- Cena enosmerne vozovnice v mestnem prometu _________________€
- Cena mesečne vozovnice v mestnem prometu___________________ €
- Cena enosmerne vozovnice v primestnem prometu________________€
- Cena mesečne vozovnice v primestnem prometu__________________€
- Cena enosmerne vozovnice v medkrajevnem prometu______________€
- Cena mesečne vozovnice v medkrajevnem prometu_______________ €
5. Uveljavljam stroške kilometrine v skladu s 4. členom Pravilnika o povračilu stroškov prevoza
na delo in z dela delavcem UL, NTF za _____________km.
6. S podpisom jamčim, da so podatki v tej izjavi resnični, točni in popolni. Vsako spremembo
bom javil/a v roku 8 dni od nastale spremembe. Seznanjen/a sem, da je navajanje
neresničnih, netočnih in nepopolnih podatkov razlog za izredno odpoved pogodbe o
zaposlitvi v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.

Ljubljana,__________________________

Podpis:____________________

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA UL – _ODDELEK___________________________
EVIDENCA prihodov na delo iz različnih lokacij
(PRILOGA K IZJAVI ZA POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA)
mesec :
PRIIMEK in IME
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Lokacija 1: __________________________________________ , skrajšano v tabeli ______________
Lokacija 2: ______________________________, LJUBLJANA_ , skrajšano v tabeli _____LJ_______
Spodaj podpisani ________________________________, zaposlen na NTF, Oddelek _________

____ izjavljam,

da sem v navedenem obdobju prišel na delo iz naslova stalnega bivališča (lokacija 1) : _______x
in iz Ljubljane

(lokacija 2) : ________

S svojim podpisom, jamčim, da so podatki v tabeli resnični, točni in popolni. Seznanjen sem, da se navajanje neresničnih, netočnih in
nepopolnih podatkov razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.

Podpis:

Ljubljana, _____________
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NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA UL – OTGO
EVIDENCA prihodov na delo iz različnih lokacij
(PRILOGA K IZJAVI ZA POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA)
mesec : (npr. maj-junij) 2015
PRIIMEK in IME
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Lokacija 1: __________________________________________ , skrajšano v tabeli ______________
Lokacija 2: ______________________________, LJUBLJANA_ , skrajšano v tabeli _____LJ_______
Spodaj podpisani ________________________________, zaposlen na NTF OTGO izjavljam,
da sem v navedenem obdobju prišel na delo iz naslova stalnega bivališča (lokacija 1): _______x
in iz Ljubljane

(lokacija 2) : _______x

S svojim podpisom, jamčim, da so podatki v tabeli resnični, točni in popolni. Seznanjen sem, da se navajanje neresničnih, netočnih in
nepopolnih podatkov razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.

Podpis:
Ljubljana, ____________
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